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1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.1) Формування та запуск 
Логістичного хабу 
«FastLogistic»

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки У зв'язку з обмеженими 
можливостями міського 
бюджету м. Фастова у 
звітному періоді кошти 
на реалізацію проекту  не 
виділялися.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.2) Будівництво Великої 
кільцевої автомобільної 
дороги  навколо Києва

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

Київську 
облдержадміністрацію не 
визначено замовником з 
проектування та 
будівництва ВКАДу

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2020 роки, 
затверджена 
рішенням Київської 
обласної ради від 
07.06.2016 №129-
05-VII (зі змінами)

1.1.1.3) Будівництво та 
відновлення транспортної 
інфраструктури

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 

обласний, інші  
місцеві 
бюджети

132 568,0 39 745,5 39 745,5 13 358,2 132 568,0 29 944,2

ремонт 
об'єктів 
дорожнього 
господарства

об'єкт 75 0 -75

У звітному періоді сформовано 
переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів дорожнього господарства на 
2019 рік, які планується фінансувати в 
межах Програми будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури Київської області на 
2016 – 2020 роки за рахунок коштів 
обласного бюджету та коштів 
співфінансування з місцевих бюджетів, 
до яких включено 75 проекти, та 
затверджено рішенням Київської 
обласної ради від  19.09.2019 №683-
30-VІІ. 
Розпочато виконання робіт по 28 
заключених договорах

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.1.4).Створення 
комунального транспортного 
підприємства

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комунальне 
транспортне 
підприємство

шт 0 0 0

Проект не був розробленний через 
відсутність замовника

Проект не поданий на 
розгляд керівицтва КОДА 
в звязку з відсутністю 
затверджених пропозицій 
щодо прогнозованих 
орієнтовних обсягів 
фінансових витрат з 
відповідним 
економічним 
обґрунтуванням.

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.2.1) Розробка техніко-
економічного обґрунтування 
проектів будівництва 
індустріальних парків

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

850,0 0,0 0,0 850,0 850,0 850,0

Розробка 
техніко-
економічного 
обґрунтування 
 проектів 
будівництва 
індустріальни
х парків

кількість 1 1 0

Розроблено техніко-економічне 
обґрунтування проекту будівництва 
індустріального парку "ФастІндастрі" 
(м. Фастів)

Територіальна 
спрямованість 
проектів (назва 
регіону, декількох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проекту
Проблемні питання, їх 
вплив на виконання плану 
заходів (з поясненням 

причини їх виникнення та 
зазначенням механізму 

вирішення)

Фактична сума підписаних 
договорів (контрактів)

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з початку 
реалізації проектів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів у 2019 році Стан виконання плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 
виконаного і запланованого)

Джерела 
фінансування у 
звітному 
періоді

Звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року 
за 9 місяців  2019 року

Номер та наймену-
вання цілі регіо-
нальної стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 
реалізується в 
рамках плану 
заходів

Назва проектів регіонального 
розвитку, що включені до 
програми регіональ-ного 

розвитку



1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.3.1) Будівництво, 
реконструкція тваринницьких 
комплексів (ферм) із 
застосуванням новітніх 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020

кошти 
приватних 
партнерів в 
рамках ДПП,
інші джерела

424 200,0 28 000,0 28 000,0 34 000,0 373 000,0 370 000,0
Кількість 
об'єктів

об'єкт 11 4 -7

Завершена реалізація 4 інвестиційних 
проектів  будівництва, реконструкцій 
тваринницьких комплексів (ферм) із 
застосуванням новітніх технологій: 
Будівництво свинокомплексу СП 
ТОВ»Нива Переяславщини» с. Яблуневе 
(Баришівського району) Будівництво 
другої черги свинокомплексу ТОВ 
«Селекційний центр свинарства» (смт. 
Терезине, Білоцерківський район" 
"Реконструкція молочно-товарної 
ферми на 1100 голів ПП "Євросем" 
(С.Чопилки П-Хмельницького району), 
реконструкція існуючих та 
будівництво нових будівель і споруд 
молочної ферми ПП "Агрофірма" 
"Розволожжя" (с. Гайворон 
Володарського району)

Через обмежені обсяги 
фінансування за рахунок 
власних коштів 
сільгосппідприємств 
повільними темпами 
здійснюється 
будівництво корівника 
ТОВ "Аграрний 
інвестиційний союз"  (с. 
Бовкун Таращанського 
району) та реконструкція 
приміщення ферми і 
доїльного залу ФГ 
"Українець-Агро"  
(с.Вільховець 
Богуславського району), 
свиноферми, СТОВ 
"Плосківське"  (с. Плоське 
Таращанського району). 
Проводять реконструкцію 
тваринницьких 
приміщень ПРО ПГ 
СУКПЛ (с. Вороньків 
Бориспільського району, 
ТОВ "Колос-Євросвинка" 
(с.Завадівка 
Володарського району) 
ПП "Агрофірма" 
"Розволожжя" (с. 
Гайворон Володарського 
району), ТОВ 
"Григорівський 

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.4.1) Розробка техніко-
економічного обґрунтування 
розташування територій для 
створення підприємств з 
використання відновлюваних 
джерел енергії та 
альтернативних видів палива

Київська область 2018-2020 2018-2020
Власні кошти 
підприємства

56 800,0 0,0 0,0 0,0 56 800,0 56 800,0
техніко-
економічного 
обґрунтування

од. 0 0 0

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

Складна  і довготривала 
процедура оформлення 
дозвільних документів

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.4.2) Створення споживчих 
енергетичних кооперативів

Київська область 2018-2020 2019-2020
кошти 

приватних 
інвесторів

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
створених 
кооперативів

од. 0 0 0

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

Програми 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки 

1.1.4.3) Спорудження мережі 
сонячних фотоелектричних 
електростанцій

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 169 000,0 0,0 767 000,0 0,0
Фотоелектрост
анція

об'єкт 2 0 -2

Продовжується реалізація проекту 
будівництва сонячної електростанції 
потужністю 50 МВт ТОВ 
"СанГрінЕнерджі" у м. Богуслав та 
будівництва сонячної електростанції 
"Бориспіль" ТОВ "Промінь Енерго" (м. 
Бориспіль)

1.1. Створення 
нових та 
модернізація 
існуючих галузей 
економіки

1.1.5.1) Організація Інституту 
публічного адміністрування, 
місцевого розвитку та 
самоврядування

Київська область 2018-2020 2019-2020

Проект на стадії підготовки

1.2. Зростання 
конкурентоспромож
ності економіки 
периферійних 
районів

1.2.1.1) Розроблення 
стратегічних планів розвитку 
об’єднаних територіальних 
громад Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020
Міжнародна 
технічна 
допомога

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

кількість  
стратегічних 
планів 
розвитку

од. 16 9 -7

Затвердженно стратегії розвитку 9 
ОТГ, на стадії розроблення 
знаходиться 17 проектів стратегій 
розвитку територій ОТГ

1.2. Зростання 
конкурентоспромож
ності економіки 
периферійних 
районів

1.2.1.2) Проведення 
щорічного Економічного 
форуму в Київській області

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Форум од. 1 1 0

За участю Віце-прем'єр міністра Зубка 
Г.Г. у м. Бровари  проведено 
розширене засідання Ради 
регіонального розвитку у форматі 
економічного форуму 



1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

1.3.1.1) Створення мережі 
коворкінг-центрів в Київській 
області

Київська область 2018-2020 2019-2020

власні кошти 
суб'єктів 

підприємницьк
ої діяльності

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

1.3.1.2) Створення 
інноваційного 
індустріального бізнес-парку 
в м. Славутич та  бізнес-
центру «FastDevelopment» у 
м. Фастів

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

10,0 0,0 0,0 0,0 20 442,8 10,0
Кількість 
об'єктів

од. 2 0 -2

Розроблено концепцію створення 
інноваційного індустріального бізнес-
парку, яку затверджено рішенням 
Славутицької міської ради. Виконані 
роботи з розробки проектно-
кошторисної документації для 
проведення реконструкції частини 
будівлі «Виробничого корпусу 
дорожньо-експлуатаційної дільниці» 
під інноваційний індустріальний 
бізнес-парк

Не вирішенно питання 
відкриття пункту митного 
оформлення

1.3. Створення умов 
для пріоритетного 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва

1.3.3.1) Підвищення 
експортного потенціалу 
місцевих виробників через їх 
залучення до виставково-
ярмаркової діяльності, участі 
у форумах, бізнес-зустрічах 
за кордоном

Київська область 2018-2020 2018-2019
Власні кошти 
підприємств

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,0

Кількість  
виставково-
ярмаркових 
заходів в яких 
взяли участь 
підприємства 
області

од. 0 0 0

Сільгосппідприємства області взяли 
участь у 14-тій Міжнародій виставці 
сільського господарства та 
тваринництва у м. Ізмір (Турречина)

Через відсутність 
державної підтримки 
переважна більшість 
підприємств- експортерів 
області не мають 
можливості брати участь 
у міжнародних 
виставкових заходах за 
кордоном.

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.1.1) «Долина двох рік» - 
план розвитку туризму 
територіальних громад 
(Бобрицька, Забірська, 
Княжицька, Музичанська 
сільради) на 2018 – 2020 роки.

Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.1.2) Розвиток туристичної 
інфраструктури по маршруту 
«Золотий вінок Київщини» Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.1.3) Обласний 
туристичний маршрут 
«Корінь нації-мандрівка 
Україною крізь віки». Київська область 2018-2020 2019-2020

Обласний 
бюджет

99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0

Реалізація 
проект 
створення 
туристичного 
маршруту

од. 1 0 -1

Презентовано проект "Корінь нації - 
мандрівка Україною крізь віки, який 
став переможцем обласного конкурсу 
проектів у сфері національно-
патріотичного виховання". На його 
реалізацію виділено коштиз обласного 
бюджету 99,0 тис. гривень.

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.1.4) Створення Табору 
вихідного дня 
«PrybirskCamp», шляхом 
реконструкції дитячого садка 
в с.Прибірськ Іванківського 
району

Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.2.1) Розвиток 
велосипедного туризму на 
Київщині

Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.3.1) Встановлення 
дорожніх вказівників 
європейського зразка до 
туристичних об’єктів

Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

1.4. Розвиток 
туристичного 
потенціалу

1.4.3.2) Створення та 
промоція туристичних 
брендів та бренд-буків 
Київської області, міст та 
об’єднаних територіальних 
громад області

Київська область 2018-2020 2019-2020 невизначені 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки



2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Програма охорони 
довкілля та 
раціонального 
використання 
природних 
ресурсів Київської 
області на 2019-
2022 роки

2.1.1.1) Підвищення рівня 
інформованості та суспільної 
екологічної свідомості

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

22 954,1 4 200,0 18 000,0 3 892,4 38 000,0 22 646,5
Кількість 
заходів

од. 14 10 -4

Проведено підготовчі заходи до 
провадження природоохоронних 
акцій та розміщено 42 інформаційно-
просвітницьких статті на сайті 
департаменту екології та природних 
ресурсів Київської 
облдержадміністрації.

Відсутність фінансування  
 в повному обсязі

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Регіональна 
програма розвитку 
природно-
заповідного фонду 
Київської області 
„Київщина 
заповідна” на 2017-
2020 роки

2.1.2.1) Збереження та 
відновлення біологічного та 
ландшафтного розмаїття

Київська область 2018-2020 2018-2020 відсутні 6 688,1 1 300,0 10 000,0 0,0 20 000,0 5 388,1

Питома вага 
площі 
природно-
заповідного 
фонду

% 11 10,4 -0,6

У ІІ кварталі 2019 року подано на 
розгляд та затвердження матеріали 
щодо створення 6 нових об’єктів 
природно-заповідного фонду, 
загальною площею 250,5671 га

Проводились процедури 
держзакупівель, 
розпочато підготовчі 
роботи, відсутність 
фінансування у повному 
обсязі

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Програма 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами у 
Київській області 
на 2017-2020 роки

2.1.3.1) Впровадження 
роздільного збору твердих 
побутових відходів та 
встановлення 
сміттєсортувальних ліній

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

3 837,1 500,0 4 500,0 462,9 18 000,0 3 800,0

Охопленість 
населення 
роздільним 
збором 
побутових 
відходів 

% 50 49,2 -0,8

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до  Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами у Київській області на 2017-
2020 роки (рішення КОР від 
30.05.2019 №578-28-VІІ. Протягом 
червня 2019 року департаментом 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації здійснювались 
тендерні процедури

Відсутність фінансування 
у повному обсязі 

2.1. Збереження 
навколишнього 
природного  
середовища

Обласна цільова 
програма розвитку 
водного 
господарства та 
екологічного 
оздоровлення 
басейну річки 
Дніпро на період 
до 2021 року 

2.1.4.1) Оздоровлення та 
відновлення водних акваторій

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 
обласний та 
місцеві фонди 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища

48 673,2 4 674,5 30 000,0 999,1 80 000,0 44 997,8
Кількість 
заходів

од. 36 27 -9

 У зв'язку з відсутністю фінансування у 
звітному періоді проект не 
реалізовувався, а  проводились 
підготовчі роботи з реалізації його 
заходів, зокрема  здійснювалось 
корегування проектно-кошторисної 
документації для виділення коштів з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища на реалізацію 9 заходів у 
містах Березань та Богуслав, селищах 
Володарка та Калинівка 
Васильківського району, а також інших 
населених пунктах Київської області

Пропозиції щодо 
внесення змін до  
Обласної цільової 
програми розвитку 
водного господарства та 
екологічного 
оздоровлення басейну 
річки Дніпро на період 
до 2021 року на розгляд 
Київської обласної ради  
не подавався.

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області 
на 2019-2021 роки

2.2.1.1) Освіта дорослих

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми)

12 849,0 0,0 0,0 0,0 27 549,0 12 849,0

Кількість 
підписаних 
договорів 
(контрактів) 
на навчання

од. 469 469 0

У зв'язку з обмеженими можливостями 
державного бюджету проект 
модернізації закладів професійно-
технічної освіти у звітному періоді не 
здійснювався.

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області 
на 2019-2021 роки

2.2.1.2) Нова українська школа 
– простір для реалізації 
можливостей

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми)

119 585,8 0,0 0,0 0,0 119 585,8 119 585,8

Кількість 
створених 
ресурсних 
кімнат  у ЗДО, 
ЗЗСО

од. 54 54 0

Проект реалізується згідно 
затвердженного плану

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області 
на 2019-2021 роки

2.2.1.3) Інклюзивна освіта

Київська область 2018-2020 2018-2019

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми)

72 705,0 0,0 0,0 0,0 100 195,0 72 705,0

Кількість 
дітей з ООП 
на 
інклюзивному 
навчанні в 
ЗЗСО

осіб 750 1364 614

У закладах загальної середьної освіти 
та  42 інклюзивно-ресурсних  центрах  
забезпечено функціонування 169 груп 
та 866 класів , що дозволило збільшити 
охоплення дітей інклюзивним 
навчанням на 42,5%.



2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

Програма розвитку 
системи освіти 
Київської області 
на 2019-2021 роки

2.2.2.1) Самоврядування дітей 
та учнівської молоді 
Київщини

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

190,7 0,0 0,0 0,0 190,7 190,7

Кількість 
реалізованих 
лідерських 
проектів

од. 8 12 4

Протягом звітного періоду 
реалізовано 12 проектів: «Правильний 
вибір професії – успішне майбутнє», 
«Локери для учнів», «Маршрути 
співпраці», «Wall-Art Kyivschyna», 
«Краєзнавчий велоекскурс», «Імідж 
обласної ради дітей Київщини», 
«Відкриваємо для молоді успішні 
підприємства Київщини», 
«Партнерство – основа успішної 
діяльності», «Я – громадянин», 
«Рушник єдності»

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

Програма 
створеннґ 
геоінформаційної 
системи веденння 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області 
на 2017-2021 роки

2.2.3.1)Cтворення офіційного 
веб-ресурсу відкритих даних 
Київської обласної державної 
адміністрації

Київська область 2018-2020 2018-2020
обласний  
бюджет

4 476,0 0,0 0,0 0,0 4 476,0 4 476,0

переведення в 
електронний 
вигляд 
містобудівної 
документації

шт 945 945 0

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до  Програми 
створення геоінформаційної системи 
веденя містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу 
Київської області на 2019-2021 роки 
(рішення КОР від 30.05.2019 №586-28-
VІІ). Проект на стадії реалізації

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

2.2.3.2) Стимулювання 
подальшого процесу 
добровільного об’єднання 
територіальних громад

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцеві 
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість в 
ОТГ, в яких 
будуть 
проведені 
перші вибори

од 22 15 -7

Київська обласна державна 
адміністрація звернулася до 
Центральної виборчої комісії про 
призначення перших виборів голови та 
депутатів у 15  новостворених громадах.

2.2. Підготовка 
населення до життя 
та діяльності в 
умовах економіки, 
що змінюється

2.2.4.1) Модернізація та 
осучаснення будівель, 
приміщень центрів надання 
адміністративних послуг, 
утворених в Київській області

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцеві 
бюджети

11 336,7 8 310,6 8 310,6 1 270,1 11 323,1 4 336,6

проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
 ПКД

од 1 0 -1

Захід планується фінансувати в межах 
Програми будівництва, реконструкції 
та ремонту об’єктів інфраструктури 
Київської області на 2016 – 2020 роки 
за рахунок коштів обласного бюджету 
та коштів співфінансування з місцевих 
бюджетів, що затверджено рішенням 
Київської обласної ради від 30.05.2019 
№576-28-VIІ. Протягом червня 2019 
здійснювались тендерні процедури.

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.1.1) Створення мережі 
Соціальних лабораторій в 
Київській області

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.1.2) Формування 
здорового способу життя у 
молоді Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 захід шт. 7 8 1

Для популяризації безпечного способу 
життя та культури здоров’я серед 
молоді проведено: семінар 
«Репродуктивне здоров’я та сімейні 
цінності» в рамках соціального 
молодіжного проекту «Думай!», а 
також забезпечено участь молодих 
сімей у роботі Всеукраїнського 
сімейного форуму, який проводився в 
Національному центрі    «Український 
дім».



2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.1) Реорганізація 
медичних закладів  
Госпітальних округів 
Київської області: 
Білоцерківський госпітальний 
округ, Васильківський  
госпітальний округ, 
Лівобережний госпітальний 
округ, Бородянський 
госпітальний округ в Лікарні 
Інтенсивного Лікування ІІ 
рівня.

Київська область 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми)

4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0

Кількість 
створених 
комунальних 
некомерційни
х 
підприємств, 
закладів 
охорони 
здоров'я 
вторинного 
рівня

од. 4 4 0

проект виконано

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.2) Створення 12 центрів 
політравми, що розташовані 
поблизу доріг державного 
значення.

Київська область 2018-2020 2018-2020

Обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети 

73 940,0 46 500,0 46 500,0 0,0 27 500,0 27 440,0
центрів 
політравми

од. 12 0 -12

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

Фінансування заходів 
київської обласної 
програми "Надання 
медичної допомоги 
постраждалим з 
політравмою" на 2018-
2020 роки не 
передбачено обласним 
бюджетом Київської 
області на 2019 рік

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-
2020 роки

2.3.2.3) Створення Санітарної 
Авіації

Київська область 2018-2020 2019-2020
державний 
бюджет

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма 
„Здоров’я 
Київщини” на 2018-

2.3.2.4) Створення служби 
паліативної  та хоспісної 
допомоги – виїздні паліативні 
бригади

Київська область 2018-2020 2019-2020

 обласний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.3.3.1) Підвищення якості 
надання соціальних послуг, 
проведення енергетичного 
аудиту та енергетичного 
менеджменту будівель 
інтернатних установ

Київська область 2018-2019 2018-2019
місцеві 
бюджети

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 410,0

кількіть 
інтернатних 
установ в яких 
проведенно 
енергетичні 
аудити

од. 0 0 0

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до  Програми 
енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області 
на 2017-2020 роки (рішення КОР від 
30.05.2019 №572-28-VІІ). Проект на 
стадії реалізації

Відсутнімть фінансування

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.3.2) Доступна та якісна 
хоспісна допомога населенню 
міста Біла Церква та прилеглих 
районів, ОТГ.

Київська область 2018-2020 2019-2020

обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети

У звітному періоді проект не 
реалізовувався 

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
„Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.1) Багатофункціональні 
спортивні майданчики зі 
штучним покриттям, 
спеціальним та тренажерним 
обладнанням на території 
Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020

державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети

30 962,6 0,0 16 000,0 0,0 46 962,6 30 962,6
Будівництво 
спортивних 
майданчиків

од. 34 8 -26

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до Київської 
обласної програми розвитку фізичної 
культури та спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-2020 роки 
(рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-
VІІ). Проект на стадії реалізації

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 

2.3.4.2) Розвиток 
інфраструктури для занять 
водними видами спорту

Київська область 2018-2020 2019-2020

обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект на стадії підготовки Відсутність бюджетного 
фінансування

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
"Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.3) Реконструкція бази 
олімпійської підготовки - 
навчально-спортивного 
комплексу КЗ КОР "Київська 
обласна школа вищої 
спортивної майстерності"

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 11 800,0 0,0

Проект на стадії підготовки Відсутність бюджетного 
фінансування



2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
„Київщина 
спортивна” на 2017-
2020 роки 

2.3.4.4) Спортивні стадіони та 
футбольні поля зі штучним 
покриттям на території 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020
обласний 
бюджет

34 082,2 0,0 0,0 0,0 34 082,2 34 082,2 кількість од. 7 2 -5

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до Київської 
обласної програми розвитку фізичної 
культури та спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-2020 роки 
(рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-
VІІ). Проект на стадії реалізації

Відсутність бюджетного 
фінансування

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
"Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.5) Біатлонний та лижний 
стадіон у м. Тетіїв

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Підготовлено проект змін  до 
Київської обласної програми розвитку 
фізичної культури та спорту 
"Київщина спортивна" на 2017-2020 
роки (рішення КОР від 30.05.2019 
№580-28-VІІ), яким передбачено 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
біатлонного стадіону в м. Тетіїв 

Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування  
Київської обласної 
програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-2020 
роки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
програма розвитку 
фізичної культури 
та спорту 
"Київщина 
спортивна" на 2017-
2020 роки

2.3.4.6) Навчально-
тренувальний комплекс 
зимових видів спорту у місті 
Вишгород

Київська область 2018-2020 2019-2020 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Підготовлено проект змін  до 
Київської обласної програми розвитку 
фізичної культури та спорту 
"Київщина спортивна" на 2017-2020 
роки (рішення КОР від 30.05.2019 
№580-28-VІІ), яким передбачено 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію 
Центру зимових видів спорту у м. 
Вишгород.

Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування  
Київської обласної 
програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту "Київщина 
спортивна" на 2017-2020 
роки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.5.1) Проведення 
щорічного обласного 
фестивалю творчості дітей з 
особливими потребами 
«Повір у себе»

Київська область 2018-2020 2019-2020
обласний 
бюджет

448,2 448,2 448,2 448,2 448,2 448,2
Проведенно 
фестиваль

1 1 1 0

У цьогорічному фестивалі взяли 
участь100 дітей з особливими 
потребами від 7 до 17 років, 
представники усіх регіонів Київської 
області – лауреати районних та 
міських фестивалів

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.5.2) Спорт для дітей з 
особливими потребами та з 
інвалідністю.

Київська область 2018-2020 2019-2020
Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.5.3) Створення 
Березанського міського 
центру комплексної 
реабілітації

Київська область 2018-2020 2019-2020
місцевий 
бюджет

5 249,1 5 249,1 5 249,1 5 249,1 6 170,1 5 249,1

Створено 
центр 
комплексної 
реабілітації 

шт 1 0  

Рівень виконання проекту становить 
90%

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

Київська обласна 
комплексна 
програма 
„Здоров’я 

2.3.6.1) Створення КНП 
"Київський обласний 
перинатальний центр"

Київська область 2018-2020 2019  обласний бюджет

Проект на стадії підготовки

Щаслива родина  
успішна

2.3.7.1) Створення двох 
Київських обласних центрів 
правового захисту та 
соціальної підтримки дітей

Київська область 2018-2020 2019-2020
обласний 
бюджет

Проект на стадії підготовки

2.3. Забезпечення 
здорового способу 
життя людини

2.3.7.2) Створення та 
забезпечення функціонування 
двох обласних стаціонарних 
закладів з надання допомоги 
жінкам та дітям, які 
постраждали від насильства

Київська область 2018-2020 2019-2020
обласний 
бюджет

Проект на стадії підготовки



2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма „Питна 
вода Київщини на 
2017-2020 роки”

2.4.1.1) Докорінне 
покращення якісної питної 
води із впровадженням 
інноваційних технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

23 260,4 18 554,5 18 554,5 18 554,5 23 260,4 23 260,4

Проведення 
заходів щодо 
капітального 
ремонту 
об'єктів  
водопровідно-
каналізаційног
о 
господарства

од 39 39 0

В рамках прогами виконання програми 
„Питна вода Київщини на 2017-2020 
роки” (із змінами затвердженими 
рішенням КОР від 30.05.2019 №571-
28-VII) проведені роботи із заміни 
енергоємного насосного обладнання, 
будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту мереж 
водопостачання та водовідведення, 
ремонту артсвердловин, ремонту 
водопровідних та каналізаційних 
насосних станцій, водозабірних 
споруд та інших заходів на 15 об'єктах 
водопровідно-каналізаційного 
господарства області.

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.4.2.1) Перехід до 
енергоефективного та 
енергоощадного 
використання і споживання 
енергоресурсів із 
впровадженням інноваційних 
технологій

Київська область 2018-2020 2018-2020

 місцевий 
бюджет, інші 
небюджетні 
джерела

25 362,6 25 362,6 25 362,6 25 362,6 25 362,6 25 362,6

Впровадження 
 заходів з 
енергоефектив
ності

од 68 68 0

В рамках реалізації Програми  
енергозбереження (підвищення 
енергоефективності) Київської області 
на 2017-2020 роки (із змінами 
затвердженими рішеням КОР від 
30.05.2019 №572-28-VII) здійснюється  
 реалізація 68 заходів з 
термомодернізації об'єктів бюджетної 
сфери, сертифікацію об’єктів 
енергоаудитів.

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.4.2.2) Сприяння  залученню  
інвестицій в 
енергоефективність 
громадських будівель 
Київської області

Бородянський р-н, 
Васильківський р-н, 

м.Васильків, 
м.Славутич

2018-2020 2019-2020
 місцевий 
бюджет

27 100,0 11 600,0 15 500,0 0,0 15 500,0 0,0

Енергомодерн
ізація 
бюджетних 
закладів за 
рахунок 
коштів 
інвесторів

од 8 8 0

У звітному періоді було укладено 7 
енергосервісних договорів,  а саме: в 
м. Славутич - 2, в м. Васильків – 1,  м. 
Бровари – 2, Бородянському районі  -1, 
Переяслав-Хмельницькому районі – 1, 
Обухів - 1

2.4. Забезпечення 
населення якісними 
житлово-
комунальними 
послугами

Програма 
енергозбереження 
(підвищення 
енергоефективності
) Київської області 
на 2017-2020 роки

2.4.2.3) Компенсація 
відсоткової ставки по 
банківським кредитам ЕСКО-
компаніям за умови надання 
послуг енергосервісу 
бюджетним закладам 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020
місцевий 
бюджет

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Стимулювання 
 населення, 
ОСББ та ЖБК 
на здійснення 
заходів з 
енергозбереже
ння

од 0 0 0

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2019 роки

2.5.1.1) Підтримка 
функціонування закладів 
культури Київської області

Київська область 2018-2020 2019-2020

обласний 
бюджет, інші 
місцеві 

бюджети, ДФРР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Збільшення 
кількості 
відвідувачів

- - - -

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

Програма 
підтримки і 
розвитку 
театрального та 
музичного 
мистецтва 
Київської області 
на 2016-2019 роки 

2.5.2.1) Забезпечення 
музичними інструментами 
мистецькі школи Київської 
області

Київська область 2018-2020 2019-2020
місцеві 
бюджети

інші джерела
1 744,0 0,0 256,0 0,0 2 000,0 1 744,0

Збільшення 
кількості 
куплених 
музичних 
інструментів

предмет 20 18 -2

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року здійснювалась частково

обмежені обсяги 
фінансування заходів 
Програми підтримки і 
розвитку театрального та 
музичного мистецтва 
Київської області на 2016-
2019 роки (із змінами 
затвердженими рішенням 
КОР від 30.05.2019 №569-
28-VII)



2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

2.5.3.1) Створення 
Культурного центру Павла 
Чубинського, Музею 
українського державного 
гімну на місці садиби Павла у 
с. Чубинське, Бориспільського 
району, Київської області Київська область 2018-2020 2019 відсутні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Збільшення 
кількості 
відвідувачів

осіб 0 0 0

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування  
Програми розвитку 
творчого потенціалу та 
культурного простору 
Київської області на 2017-
2019 роки (із змінами 
затвердженими рішеням 
КОР від 30.05.2019 № 
584-28-VII)

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

2.5.3.2) Міжнародний 
фестиваль кіно та урбаністики 
«86» у місті Славутич

м. Славутич 2018-2020 2018-2020

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми), 
інші джерела

2 654,2 7,5 7,5 7,5 2 661,7 2 661,7 фестиваль од. 1,0 1,0 0,0

Реалізація проекту за 9 місяців 2019 
року не здійснювалась

Реалізація проекту у III 
кварталі 2019 року

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

Програма 
національно-
патріотичного 
виховання в 
Київській області 
на 2017-2020 роки

2.5.3.3) Пластовий вишкільний 
центр

Київська область 2018 2018

місцевий 
бюджет, 
державний 

бюджет (ДФРР, 
інші бюджетні 
програми), 
інші джерела

60 700,0 0,0 0,0 0,0 60 700,0 60 700,0
Пластовий 
вишкільний 
центр

од. 1 1 0

проект реалізовано

-

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

2.5.4.1) Організація та 
проведення щорічного 
фестивалю «Чорнобиль 
Ренесанс»

Іванківський район 2018-2020 2018-2020
місцевий 

бюджет, інші 
джерела

200,0 7,5 7,5 7,5 200,0 207,5 фестиваль од. 2 2 0

Реалізовано
У  III кварталі 2019 року

2.5.Розвиток 
культурного і 
духовного 
середовища, 
забезпечення 
патріотичного 
виховання населення

Програма розвитку 
творчого 
потенціалу та 
культурного 
простору Київської 
області на 2017-
2019 роки

2.5.4.2) Обласний фестиваль 
національних спільнот 
«Київщина-сузір’я злагоди»

Київська область 2018-2020 2018-2020
позабюджетні 

кошти
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Кількість 
учасників

Од. 1 000,0 1 000,0 0,0

Реалізовано проект у III кварталі 2019 
року

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.1.1) Створення та 
підтримка сімейних ферм, 
особистих селянських та 
фермерських господарств, їх 
об’єднань, особливо таких, які 
працюють в інноваційних 
напрямах створення ланцюгів 
доданої вартості.

Проект на стадії підготовки Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування 
комплексної Програми 
"Розвиток сільського 
господарства та сільських 
територій Київської 
області на 2018-2019роки 
(із змінами 
затвердженими рішеням 
КОР від 30.05.2019 № 
570-28-VIІ)



3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.1.2) Створення та розвиток 
риборозводного кластеру 
«Аквакультура Київщини»

Сквирський, 
Білоцерківський 

райони
2018-2020 2018-2020

ДФРР,кошти 
інвестора та КП 

«Розвиток 
аквакультури 
Красноліської 
сільської ради»

Проект на стадії реалізації Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування 
комплексної Програми 
"Розвиток сільського 
господарства та сільських 
територій Київської 
області на 2018-2019роки 
(із змінами 
затвердженими рішеням 
КОР від 30.05.2019 № 
570-28-VIІ)

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

3.1.3.1) Розвиток органічного 
ягідництва у Київській області. Київська область 2018-2020 2018-2021

Державний  
бюджет, власні 

кошти 
підприємств

10 662,4 0,0 0,0 0,0 10 662,4 10 662,4
Отримання 
Сертифікату 
Organic

од. 0 0 0

Отриманні сертифікати на 
виробництво оргацнічної продукції 
СВК «Ягідки» та ТОВ «ВЛТ Флора»

3.1. Підвищення 
рівня зайнятості 
сільського 
населення.

Комплексна 
програма 
"Розвиток 
сільського 
господарства та 
сільських територій 
Київської області" 
на 2018-2019 роки

3.1.4.1) Розвиток 
сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації

Київська область 2018-2020 2018-2020 

Обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети, 

позабюджетні 
кошти

Проект на стадії реалізації Потребує внесення змін в 
обласний бюджет на 2019 
рік в частині збільшення 
обсягів фінансування 
комплексної Програми 
"Розвиток сільського 
господарства та сільських 
територій Київської 
області на 2018-2019роки 
(із змінами 
затвердженими рішеням 
КОР від 30.05.2019 № 
570-28-VIІ)

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2019 роки

3.2.3.1) Будівництво, 
реконструкція та капітальний 
ремонт закладів освіти

Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 
місцевих 
бюджетів, 
кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 
бюджету 

475 140,6 260 577,1 260 577,1 89 028,5 475 140,6 238 979,1

проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
 ПКД

од 53 0 -53

за 9 місяців 2019 року сформовано 
переліки об’єктів і заходів з 
будівництва, реконструкції та ремонту 
закладів освіти на 2019 рік, до яких 
включено 56 проекти. Заходи 
планується фінансувати в межах 
Програми будівництва, реконструкції 
та ремонту об’єктів інфраструктури 
Київської області на 2016 – 2020 роки 
за рахунок коштів обласного бюджету 
та коштів співфінансування з місцевих 
бюджетів (затверджено рішенням 
Київської обласної ради від 30.05.2019 
№576-28-VIІ), коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих території та коштів 
Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР)



3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2019 роки

3.2.3.2) Будівництво, 
реконструкція та капітальний 
ремонт закладів охорони 
здоров’я

Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 
місцевих 
бюджетів, 
кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 
бюджету 

55 840,3 36 758,2 36 758,2 3 143,3 55 840,3 17 477,4

проведення 
будівництва, 
капітального 
ремонту та 
реконструкції, 
 ПКД

од 23 0 -23

Розпорядженням голови КОДА від 
14.05.2019 № 268 затверджено Перелік 
будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування Київської 
області за рахунок коштів 
спеціального фонду обласного 
бюджету, до якого входить 110 обєктів.
Розпорядженням голови КОДА від 
27.06.2019 № 401 затверджено Перелік 
об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах за 
рахунок залишку коштів субвенції 
2018 року (7 перехідних об'єкти).
Розпорядженням голови КОДА від 
14.05.2019 № 269 Перелік 
будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування Київської 
області за рахунок коштів 
спеціального фонду обласного 
бюджету (16 об'єктів)
Розпочато виконання робіт по 10 
заключених договорах

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту об’єктів 
інфраструктури 
Київської області 
на 2016-2019 роки

3.2.3.3) Будівництво та 
капітальний ремонт доріг та 
вулиць населених пунктів 
Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет, 

співфінансу-
вання з 
місцевих 
бюджетів, 
кошти ДФРР, 
субвенція з 
державного 
бюджету 

886 526,9 304 929,8 304 929,8 203 403,0 886 526,9 557 159,9

влаштування 
асфальтобетон
ного та 
білощебеневог
о покриття

од 128 0 -128

Розпорядженням голови КОДА від 
14.05.2019 № 268 затверджено Перелік 
будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування Київської 
області за рахунок коштів 
спеціального фонду обласного 
бюджету, до якого входить 110 обєктів.
Розпорядженням голови КОДА від 
27.06.2019 № 401 затверджено Перелік 
об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах за 
рахунок залишку коштів субвенції 
2018 року (8 перехідних об'єкти).
Розпорядженням голови КОДА від 
14.05.2019 № 269 Перелік 
будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього 
ремонтів автомобільних доріг 
загального користування Київської 
області за рахунок коштів 
спеціального фонду обласного 
бюджету (18 об'єктів)
Розпочато виконання робіт по 10 
заключених договорах



3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області 
на 2016-2020 роки 

3.2.5.1) Забезпечення 
розробки містобудівної 
документації регіонального 
рівня – схем планування 
територій об’єднаних  
територіальних громад Київська область 2018-2020 2018-2020 

обласний 
бюджет

4 956,5 0,0 0,0 0,0 5 000,0 4 956,5

Кількість 
розроблених 
проектів схем 
планування 
територій ОТГ

проект 1 0 -1

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до Програми 
забезпечення містобудівною 
документацією Київської області на 
2016-2020 роки (рішення КОР від 
30.05.2019 №585-28-VІІ) якими 
передбаченорозроблення схеми 
планування території Бородянської 
селищної об’єднаної громади. Проект 
на стадії реалізації

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області 
на 2016-2020 роки 

3.2.5.2) Забезпечення 
розробки генеральних планів 
населених пунктів, як 
основного виду 
містобудівної документації 
на місцевому рівні та 
інвестиційних програм 
розвитку населених пунктів і 
територій периферійних 
районів Київської області

Київська область 2018-2020 2018-2020 
місцеві 
бюджети

9 900,0 0,0 0,0 0,0 9 900,0 9 900,0

забезпечено 
містобудіною 
документаціє
ю місцевого 
рівня - 
генеральними 
планами

проект 30 49 19

проект реалізується згідно 
затвердженного плану

3.2. Комплексний 
розвиток територій 
в інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
створення 
геоінформаційної 
системи ведення 
містобудівного 
кадастру та 
містобудівного 
моніторингу 
Київської області 
на 2017-2021 роки

3.2.5.3) Створення програмно-
технічного  комплексу  
геопросторових  даних 
містобудівного кадастру.

Київська область 2018-2020 2018-2020
обласний 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 4 956,5
програмно 
технічний 
комплекс

шт 1 0 -1

Київською обласною радою  
затверджено проект змін до Програми 
створення геоінформаційної системи 
ведення містобудівного кадастру та 
містобудівного моніторингу 
Київської області на 2017-2021 роки 
(рішення КОР від 30.05.2019 №586-28-
VІІ) яким передбачені кошти на 
створення програмно – технічного  
комплексу  геопросторових  даних 
містобудівного кадастру. Проект на 
стадії реалізації

Довга тривалість 
процедури тендерних 
закупівель 

3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3.3.2.1) Створення центру 
підтримки фермерства в 
Іванківському районі

Іванківський район 2018-2020 2018-2021

Місцеві 
бюджети,  
державно-
приватне 

партнерство,вла
ні кошти 
фермерских 
господарств і 
сільгоспкоопера
тивів, кошти 
міжнародних 
фінансових 
організацій

Відсутність замовника на розроблення 
проекту

3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3.3.3.1) Створення 
агротуристичних кластерів 
Київщини як ланцюгів 
доданої вартості

Київська область 2018-2020 2018-2020

Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку, 
місцеві 
бюджети, 

кошти партерів 

Відсутність замовника на розроблення 
проекту

3.3. Відродження 
економіки 
територій  
північної 
Київщини, що 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

3.3.4.1) Присвоєння пункту 
пропуску «Вільча» статусу 
міжнародного

Поліський район, 
Іванівський район, 
Вишгородський 
район

2018-2020 2018-2020

Державний 
бюджет, 
обласний 

бюджет, кошти 
міжнародних 
фінансових 
організацій

Проект на стадії підготовки
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відхилення 
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3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 

3.2.5.1) Забезпечення 
розробки 
містобудівної 
документації 
регіонального рівня – 
схем планування 
територій об’єднаних  
територіальних громад

Київська 
область

2018-2020 2018-2020 
місцевий 
бюджет

3 000,0 4 956,5 3 000,0 4 956,5

Кількість 
розроблени
х проектів 
схем 

планування 
територій 
ОТГ

од. 5 5 0

Розроблено і передано 
замовнику проекти схем 
планування об’єднаних: 
територіальних громад – 
Великодимерської селищної 
ОТГ, Медвинської сільської 
ОТГ, Тетіївській міської ОТГ, 
Пісківської селищної ОТГ та 
Дівичківської сільської ОТГ.

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

Програма 
забезпечення 
містобудівною 
доку-ментацією 
Київської області на 
2016-2020 роки 

3.2.5.2) Забезпечення 
розробки генеральних 
планів населених 
пунктів, як основного 
виду містобудівної 
документації на 
місцевому рівні та 
інвестиційних програм 
розвитку населених 
пунктів і територій 
периферійних районів 
Київської області

3.2. 
Комплексний 
розвиток 
територій в 
інтересах 
територіальних 
громад

3.2.5.3) Створення 
програмно – 
технічного  комплексу  
геопросторових  даних 
містобудівного 
кадастру.

Проблемні 
питання, їх вплив 
на виконання 
плану заходів (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення та 
зазначенням 
механізму 
вирішення)

Номер та 
наймену-вання 
цілі регіо-

нальної стратегії

Назва програми 
регіонального 
розвитку, що 
реалізує-ться в 
рамках плану 
заходів

Назва проектів 
регіональ-ного 

розвитку, що включені 
до програми регіональ-

ного розвитку

Територіаль
-на 

спрямова-
ність 
проектів 

(назва 
регіону, 
декількох 
регіонів, 
частини 
регіону)

Строк реаліза-ції 
проекту Джерела 

фінансу-
вання у 
звітному 
періоді

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. 

грн

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації 
проектів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану 
заходів Стан виконання плану 

заходів (з порівняль-ною 
оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)



1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного хабу «FastLogistic»

1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги  навколо Києва

1.1.1.3) Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури

1.1.1.4).Створення комунального транспортного підприємства
1.1.2.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва 
індустріальних парків
1.1.3.1) Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) із 
застосуванням новітніх технологій
1.1.4.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування територій для 
створення підприємств з використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, а саме:
Сонячних електростанцій;
З виробництва електричної енергії з біомаси (виробництво теплової енергії).
1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних кооперативів

1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних фотоелектричних електростанцій
1.1.5.1) Організація Інституту публічного адміністрування, місцевого розвитку та 
самоврядування
1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних територіальних громад 
Київської області



1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного форуму в Київській області

1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в Київській області
1.3.1.2) Створення інноваційного індустріального бізнес-парку в м. Славутич та  
бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів
1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників через їх залучення 
до виставково-ярмаркової діяльності, участі у форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку туризму територіальних громад 
(Бобрицька, Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) на 2018 – 2020 роки.
1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури по маршруту «Золотий вінок 
Київщини»
1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка Україною крізь 
віки».
1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня «PrybirskCamp», шляхом реконструкції 
дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського району
1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на Київщині
1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних 
об’єктів
1.4.3.2) Створення та промоція туристичних брендів та бренд-буків Київської області, 
міст та об’єднаних територіальних громад області
2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної екологічної свідомості

2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного розмаїття



2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів та 
встановлення сміттєсортувальних ліній
2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій

2.2.1.1) Освіта дорослих

2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації можливостей

2.2.1.3) Інклюзивна освіта

2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини
2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних Київської обласної 
державної адміністрації
2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад
2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів надання 
адміністративних послуг, утворених в Київській області
2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в Київській області

2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді Київської області
2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів  Госпітальних округів Київської області: 
Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський  госпітальний округ, 
2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу доріг державного 
значення.
2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації



2.3.2.4) Створення служби паліативної  та хоспісної допомоги – виїздні паліативні 
бригади
2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення енергетичного 
аудиту та енергетичного менеджменту будівель інтернатних установ
2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню міста Біла Церква та  
прилеглих районів, ОТГ.
2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям, 
спеціальним та тренажерним обладнанням на території Київської області»
2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними видами спорту
2.3.4.3) Бази олімпійської підготовки - навчально-спортивного комплексу КЗ КОР 
"Київська обласна школа вищої спортивної майстерності"
2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним покриттям на території 
Київської області
2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв

2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових видів спорту у місті Вишгород
2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю творчості дітей з особливими 
потребами «Повір у себе»
2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з інвалідністю.

2.3.5.3) Створення Березанського міського центру комплексної реабілітації

2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр"
2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів правового захисту та соціальної 
підтримки дітей
2.3.7.2) Створення та забезпечення функціонування двох обласних стаціонарних 
закладів з надання допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства



2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із впровадженням інноваційних 
технологій
2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і 
споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій
2.4.2.2) Сприяння  залученню  інвестицій в енергоефективність громадських будівель 
Київської області

2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським кредитам ЕСКО-компаніям за 
умови надання послуг енергосервісу бюджетним закладам Київської області

2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури Київської області

2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи Київської області
2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла Чубинського, Музею українського 
державного гімну на місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського району, 
2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» у місті Славутич

2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр

2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю «Чорнобиль Ренесанс»

2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина-сузір’я злагоди»
3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, особистих селянських та 
фермерських господарств, їх об’єднань, особливо таких, які працюють в 
інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої вартості.



3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру «Аквакультура Київщини»

3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській області.

3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти

3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я
3.2.3.3) Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць населених пунктів 
Київської області
3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального рівня – схем 
планування територій об’єднаних  територіальних громад

3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як основного 
виду містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм 
розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської області

3.2.5.3) Створення програмно – технічного  комплексу  геопросторових  даних 
містобудівного кадастру.
3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі

3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів Київщини як ланцюгів доданої вартості

3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного



Фастівський МВК
Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

РЕГ РОзвиток
Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

РЕГ РОзвиток
Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

інфрастуктура
Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу

Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних парків

АПК
Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва 

Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

ЖКГ
Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

ЖКГ
Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

Містобудування (архітектура)
Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва

Департамент екоком
Просування потенційних можливостей  периферійних районів

ЖКГ



Департамент екоком
Просування потенційних можливостей  периферійних районів

Департамент екоком
Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

ок
Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

Департамент екоком

Підтримка та стимулювання виробництва  продукції на експорт 

культура
Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму

культура
Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму

культура
Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму

культура
Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму

культура Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж

культура
Створення та просування туристичних брендів

культура
Створення та просування туристичних брендів

екологія
Формування екологічного світосприйняття у населення

екологія
Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів



рег розвиток
Створення сучасної системи управління твердими 

екологія
Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення

освіта Розбудова системи «освіта впродовж життя»

освіта Розбудова системи «освіта впродовж життя»

освіта Розбудова системи «освіта впродовж життя»

освіта
Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді

Містобудування (архітектура)
Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях

Містобудування (архітектура)
Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях

рег розвиток
Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами  

управ мол політики
Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді 

управ мол політики
Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді 

здоров'я
Розвиток системи первинної медицини 

здоров'я
Розвиток системи первинної медицини 

здоров'я
Розвиток системи первинної медицини 



здоров'я
Розвиток системи первинної медицини 

соц захист
Модернізація  мережі установ соціального захисту

соц захист
Модернізація  мережі установ соціального захисту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

фіз-ра
Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту

служба у справах сім'ї та дітей
Включення людей з особливими потребами в активне життя

служба у справах сім'ї та дітей
Включення людей з особливими потребами в активне життя

соц захист
Включення людей з особливими потребами в активне життя

здоров'я
Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей

служба у справах сім'ї та дітей
Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей

служба у справах сім'ї та дітей
Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей



ЖКГ
Забезпечення населення якісною питною водою

ЖКГ
Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

ЖКГ
Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

ЖКГ

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

культура
Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

культура
Розвиток мистецької освіти

культура
Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

культура
Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

управ мол політики
Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

культура
Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів

культура
Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів

АПК

Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення



АПК
Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення

АПК
Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів

АПК
Підтримка кооперативного руху на селі

рег розвиток Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

рег розвиток
Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

рег розвиток
Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

Містобудування (архітектура) Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру

Містобудування (архітектура) Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру

Містобудування (архітектура) Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру

АПК
 Створення умов для розвитку фермерства

АПК Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу

Департамент екоком
Розвиток транскордонного співробітництва



Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних парків

Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва



Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів



Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді 

Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді 



Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей

Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей



Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів

Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів



Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру

Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру

Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру






